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ČÍTANIA a ŽALMY 
 

PRVÉ ČÍTANIE 

2. kniha Kráľov   −   2 Kr 4, 42-44 

 

Najedia sa a ešte sa zváši 
  

Lektor :  Čítanie z Druhej knihy Krášov 

 

Nejaký muž prišiel z Baal-Šališa a priniesol Božiemu mužovi Elizeovi chlieb 
z prvotín; dvadsať jačmenných chlebíkov a čerstvé zrno v kapse. Elizeus povedal 
sluhovi: „Daj to ľuďom jesť!“ 

Ale on mu odpovedal: „Ako mám toto dať stovke chlapov?“ 

Elizeus povedal: „Daj to ľuďom jesť. Lebo toto hovorí Pán: ‚Najedia sa a ešte 
zvýši.‘“ 

A tak im to predložil. I najedli sa a ešte zvýšilo, ako povedal Pán. 

 
Lektor :   Počuli sme Božie slovo. 
Ľud :    Bohu vďaka. 

 

 
 
 
 

RESPONZÓRIOVÝ ŽALM 

Kniha žalmov   −   Ž 145, 10-11. 15-16. 17-18 

  

Kantor :  R./  Otvor svoju ruku, Pane, a nasýť nás. 

 
Ľud :    R./  Otvor svoju ruku, Pane, a nasýť nás. 

 
Kantor :  Nech ťa oslavujú, Pane, všetky tvoje diela * 

a tvoji svätí nech ťa velebia. 
Nech rozprávajú o sláve tvojho kráľovstva * 

a o tvojej moci nech hovoria. – R./ 

 
Ľud :    R./  Otvor svoju ruku, Pane, a nasýť nás. 

 
 

Kantor :  Oči všetkých sa s dôverou upierajú na teba * 
a ty im dávaš pokrm v pravý čas. 
Otváraš svoju ruku * 
a dobrotivo nasycuješ všetko živé. – R./ 

 
Ľud :    R./  Otvor svoju ruku, Pane, a nasýť nás. 
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Kantor :  Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách * 
a svätý vo všetkých svojich skutkoch. 
Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú, * 
všetkým, čo ho vzývajú úprimne. – R./ 

 
Ľud :    R./  Otvor svoju ruku, Pane, a nasýť nás. 
 

 
 
 
 
 
DRUHÉ ČÍTANIE 

List Efezanom   −   Ef 4, 1-6 

 

Jedno telo, jeden Pán, jedna viera, jeden krst 

 

Lektor :  Čítanie z Listu svätého apoštola Pavla Efezanom 

 
Bratia, prosím vás ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili dôstojne podľa povolania, 
ktorého sa vám dostalo, so všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. 
Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku 
pokoja. 

Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania. 
Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden je Boh a Otec všetkých, ktorý je nad 
všetkými, preniká všetkých a je vo všetkých. 

 
Lektor :   Počuli sme Božie slovo. 
Ľud :    Bohu vďaka. 

 

 

 

 

 

 

 

VERŠ PRED EVANJELIOM 
 

Kantor :  Aleluja, aleluja, aleluja.  
Ľud :    Aleluja, aleluja, aleluja.  
 
Veľký prorok povstal medzi nami a Boh navštívil svoj ľud. 
 
Ľud :    Aleluja, aleluja, aleluja.  
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EVANJELIUM 

Evanjelium podľa Jána   −   Jn 6, 1-15 

 

Boli ako ovce bez pastiera 
 

Kňaz (diakon) :  Pán s vami. 
Ľud :             I s duchom tvojím. 
 

Kňaz (diakon) :    Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána 

Ľud :              Sláva tebe, Pane. 

 

Ježiš odišiel na druhý breh Galilejského čiže Tiberiadského mora. Šlo za ním 
veľké množstvo ľudí, lebo videli znamenia, ktoré robil na chorých. Ježiš vystúpil 
na vrch a tam si sadol so svojimi učeníkmi. Blízko boli židovské sviatky Veľkej 
noci. 

Keď Ježiš zdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľké množstvo ľudí, povedal 
Filipovi: „Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli?“ Ale to povedal len preto, že 
ho skúšal. Lebo sám vedel, čo urobí. 

Filip mu odpovedal: „Ani za dvesto denárov chleba nebude stačiť, ak sa má 
každému ujsť čo len kúsok.“ 

Jeden z jeho učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra, mu povedal: „Je tu chlapec, 
ktorý má päť jačmenných chlebov a dve ryby. Ale čo je to pre toľkých!?“ 

Ježiš povedal: „Usaďte ľudí!“ 

Na tom mieste bolo mnoho trávy. A mužov si tam posadalo okolo päťtisíc. 

Tu Ježiš vzal chleby, vzdával vďaky a rozdával sediacim; podobne aj z rýb, koľko 
chceli. 

Keď sa nasýtili, povedal svojim učeníkom: „Pozbierajte zvyšné odrobiny, aby nič 
nevyšlo nazmar!“ Pozbierali teda a odrobinami z piatich jačmenných chlebov, 
ktoré zostali po tých, čo jedli, naplnili dvanásť košov. 

Keď ľudia videli, aké znamenie urobil, hovorili: „Toto je naozaj ten prorok, ktorý 
má prísť na svet.“ 

Ale keď Ježiš spoznal, že chcú prísť, zmocniť sa ho a urobiť ho kráľom, znova 
sa utiahol na vrch celkom sám. 

 
Kňaz (diakon) :    Počuli sme slovo Pánovo. 

Ľud :              Chvála, tebe, Kriste. 
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NICEJSKO-CARIHRADSKÉ VYZNANIE VIERY 
 

Nicejsko-carihradské vyznanie viery alebo Nicejsko-
konštantínopolské vyznanie viery je vyznanie viery, ktoré bolo 
formulované na všeobecnom ekumenickom koncile v Nicei roku 325 a 
v Carihrade (Konštantínopole) roku 381. Je súčasťou učenia 
Katolíckej aj Pravoslávnej cirkvi.  
 
Celebrant začne:  

 
Verím v jedného Boha,  

 
Ľud sa pripojí a spolu s celebrantom pokračujú:  

 
Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme,  

sveta viditeľného i neviditeľného.  
 
Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho,  
zrodeného z Otca pred všetkými vekmi;  
Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého,  
splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom.  
Skrze neho bolo všetko stvorené.  
On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies.  
 
Pri nasledujúcej aklamácii sa predkloníme na znak úcty. 

 
A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny  
a stal sa človekom.  

 
Znova sa vzpriamime. 

 
Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta,  
bol umučený a pochovaný,  
ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma.  
A vystúpil do neba, sedí po pravici Otca.  
A zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych  
a jeho kráľovstvu nebude konca.  
Verím v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa,  
ktorý vychádza z Otca i Syna.  
Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi.  
On hovoril ústami prorokov.  

 
Verím v jednu, svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev.  
Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov.  
A očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku.  

Amen. 
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Modlitba po svätej omši 
(v cezročnom, adventnom, vianočnom a pôstnom období): 

 

ANJEL PÁNA  
 

C - CELEBRANT 

 
C:   Anjel Pána zvestoval Panne Márii. 
Ľud:  A ona počala z Ducha Svätého. 

 
C:  Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s Tebou,  

požehnaná si medzi ženami  
a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, 

Ľud:  svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych,  

teraz, i v hodinu smrti našej. Amen. 

 
C:   Hľa, služobnica Pána.  
Ľud:  Nech sa mi stane podľa tvojho slova. 

 
C:   Zdravas΄, Mária, milosti plná, Pán s Tebou,  

požehnaná si medzi ženami  
a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, 

Ľud:  svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych,  

teraz, i v hodinu smrti našej. Amen. 
 

C:   A Slovo sa Telom stalo.  
Ľud:  A prebývalo medzi nami.  

 
C:   Zdravas, Mária, milosti plná, Pán s Tebou,  

požehnaná si medzi ženami  

a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, 
Ľud:  svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešnych,  

teraz, i v hodinu smrti našej. Amen. 
 
C:   Oroduj za nás, svätá Božia Rodička. 
Ľud:  Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení. 

C:   Modlime sa: 

   Bože, z anjelovho zvestovania vieme,  
že tvoj Syn, Ježiš Kristus, sa stal človekom;  

prosíme ťa,  
vlej nám do duše svoju milosť,  
aby nás jeho umučenie a kríž  
priviedli k slávnemu vzkrieseniu.  
Skrze Krista, nášho Pána. 

Ľud:  Amen. 

 

 



 

7 

 

Modlitba na úmysel sv. Otca 
 
C:   Pomodlime sa na úmysel svätého Otca: 

   Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, 
   príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi tak i na zemi. 
 
Ľud:  Chlieb náš každodenný daj nám dnes 

   a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, 
a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. 

 
C:   Zdravas΄, Mária, 
   milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si medzi ženami 
   a požehnaný je plod života tvojho Ježiš, 
 
Ľud:  svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, 

teraz, i v hodinu smrti našej. Amen. 
 
C:  Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, 

 
Ľud: ako bolo na počiatku,  

tak nech je i teraz, i vždycky,  
i na veky vekov. Amen. 

 
C:   Modlime sa: 

Pane Ježišu Kriste,  
vypočuj svätého Otca, pápeža Františka, svojho námestníka, 
aby dosiahol všetko, o čo prosí v tvojom mene nebeského Otca. 
Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. 

Ľud:  Amen. 
 

 
Modlitba za zomrelých 

 
C:   Odpočinutie večné, daj zomrelým, ó, Pane, 
Ľud:  a svetlo večné nech im svieti. 

 
C:   Nech odpočívajú v pokoji. 
Ľud:  Amen. 

 
 

Modlitba k Božej Matke 
 
C:   Mária, uzdravenie chorých, -  Ľud :  oroduj za nás. 
C:   Mária, útočisko hriešnikov, -  Ľud :  oroduj za nás. 
C:   Mária, útecha zarmútených, -  Ľud :  oroduj za nás. 
C:   Mária, pomocnica kresťanov, - Ľud :  oroduj za nás. 
C:   Mária, brána do neba, -    Ľud :  oroduj za nás. 

 



 

8 

 

Od 1. augusta až do 21. septembra 2021  

kancelária SCM  

pre čerpanie dovolenky  

nebude v prevádzke  

a nebudú sa vybavovať  

žiadne administratívne záležitosti. 
 

Na vaše emaily budeme odpovedať po 21. septembri 2021. 
 

 

Od 26. júla do 21. septembra 2021 sa rušia  
sväté omše v týždni (streda a piatok) . 

 

Nedeľné sväté omše o 13.00 hod. sa budú sláviť  
aj naďalej každú nedeľu.  

 

PRAJEME VÁM PRÍJEMNÉ 
A ZDRAVIU TELA I DUŠI PROSPEŠNÉ PREŽITIE 

LETNÝCH DOVOLENKOVÝCH DNÍ 
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OZNAMY NA 17. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ 
 

1. Liturgický kalendár: 

 

 

2. Program, spovedanie a sväté omše: 

 

 

3. Úmysly Apoštolátu modlitby na mesiac júl: 
 

 

 

 

Deň týždňa Liturgický sviatok 
Liturgický stupeň 

slávenia  
a liturg. farba 

pondelok 
sv. Joachima a Anny,  
rodičov Preblahoslavenej Panny Márie 

spomienka 

utorok sv. Gorazda a spoločníkov spomienka 

streda féria  

štvrtok sv. Marty spomienka 

piatok 
Blahosl. Zdenky Cecílie Schelingovej, 
panny a mučenice 

ľub. spomienka 

sobota sv. Ignáca z Loyoly, kňaza spomienka 

nedeľa  18. v Cezročnom období   

deň 

týždňa 
    čas program 

nedeľa 
25.07. 

12.30 – 12.50 
13.00 – 14.00 
14.00 – 16.00 

spovedanie  
sv. omša – slovensko – česky   
posedenie v Church Hall pri občerstvení 

pondelok    

utorok   

streda  sv. omša nie je 

štvrtok   

piatok  sv. omša nie je 

sobota    

nedeľa 
01.08. 

12.30 – 12.50 
13.00 – 14.00 
14.00 – 16.00 

spovedanie  
sv. omša – slovensko–česko–anglicky    
posedenie v Church Hall pri občerstvení 

Evanjelizačný 

Aby sme sa odvážne a s nadšením usilovali nadväzovať dialóg 

a budovať priateľstvo, keď nastanú konfliktné situácie 
v sociálnej, ekonomickej, či politickej oblasti.   

Úmysel KBS 
Aby živá úcta k svätým Cyrilovi a Metodovi bola podnetom 
novej evanjelizácie celej našej spoločnosti.  
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Úctivo si Vás dovoľujeme požiadať, keby ste pri vstupe do kostola  
vypli zvonenie na svojich mobilných zariadeniach  
a zachovali tento status počas zdržovania sa v chráme.  
 

UPOZORNENIE 
 

Nenechávajte svoje mobily, peňaženky, kabelky, ruksaky, 

manželov, manželky, priateľov a priateľky bez dozoru –  

iní si môžu myslieť, že je to odpoveď na ich modlitby.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

SAFEGUARDING 
 

Safeguarding Representative has special 
responsibility for promoting good and safe 
practices in all activities involving 
children, young people and adults in risk. 

Your Safeguarding Representative is: 
SILVIA MARGOVA 

slovak-czechsg@safeguardrcdow.org.uk    

Find out more: 
www.catholicsafeguarding.org.uk 

www.rcdow.org.uk/diocese/safeguarding  

 

 

 
 

Z bezpečnostných dôvodov 
MUSIA BYŤ VŠETKY DETI 

sprevádzané na toaletu 
rodičom alebo dospelou 

osobou. 

 

!!!  FOTOGRAFOVANIE V KOSTOLE  !!! 
 

Fotografovanie v kostole nie je dovolené bez súhlasu kňaza alebo člena FR.  
 

 Sme povinní zachovávať nariadenia diecézy Westminster a  
 predpisy GDPR o ochrane najmä maloletých detí a zraniteľných osôb. 

 Prosíme vás, aby ste svojím neuváženým a nedomysleným spôsobom    
 nevystavovali tieto osoby ťažkostiam, rovnako ako SCM prípadným  
 sankciám, či trestným oznámeniam.   
 

ĎAKUJEME ZA POROZUMENIE. 
 

 

 

Aj pred svätou omšou, aj po svätej omši, 

Zachovajte, prosíme, 
 

 

posvätné ticho v kostole! 
 

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE 

mailto:slovak-czechsg@safeguardrcdow.org.uk
http://www.catholicsafeguarding.org.uk/
http://www.rcdow.org.uk/diocese/safeguarding
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!!! UPOZORNENIE !!! 
ZMENY K OBMEDZENIAM V ČASE PANDÉMIE KORONAVÍRUSU COVID-19 

 
ODPORÚČANÉ KĽÚČOVÉ ZMIERŇUJÚCE OPATRENIA PROTI PRENOSU VÍRUSOV V KOSTOLOCH,  

KTORÉ BY MALI POKRAČOVAŤ PO 19. JÚLI 2021 
 

NAĎALEJ PLATÍ A SME POVINNÍ DODRŽIAVAŤ: 

1. BEZVÝHRADNE A BEZODKLADNE REŠPEKTOVAŤ POKYNY OZNAČENÉHO USPORIADATEĽA NA TO 

POVERENÉHO DUCHOVNÝM SPRÁVCOM SCM  

2. Z OBRADOV ÚPLNE VYLÚČIŤ OSOBY, KTORÉ MAJÚ NARIADENÚ KARANTÉNU, ALEBO AKÉKOĽVEK 
PRÍZNAKY RESPIRAČNÉHO INFEKČNÉHO OCHORENIA 

3. PRI VSTUPE DO KOSTOLA IBA V NEDELE KAŽDÝ ÚČASTNÍK BOHOSLUŽBY MUSÍ SA ZAPÍSAŤ A UVIESŤ 

SVOJE CELÉ MENO A TELEFÓNNE ČÍSLO NA ZOZNAM K TOMU URČENÝ, ALEBO VYUŽIŤ QR CODE 
APLIKÁCIE NHS PRE TEST, TRACK AND TRACE. VO VŠEDNÉ DNI SA TÁTO POVINNOSŤ NEVYŽADUJE 

4. SANITÁCIA RÚK PRI VSTUPE DO KOSTOLA A PRED LITURGIOU, AKO JE TO V SÚČASNOM USMERNENÍ PRE 

MIESTA ZHROMAŽĎOVANIA, ZNIŽUJE RIZIKO. 

5. ZABEZPEČENIE TOHO, ABY ĽUDIA NA MIESTE ZHROMAŽĎOVANIA SPRÁVNE POUŽÍVALI OCHRANNÚ 

MASKU NA TVÁR (POVINNÉ), ZNÍŽI ŠÍRENIE AEROSÓLU ALEBO KVAPIEK. DÔLEŽITÁ JE AJ NAĎALEJ DOBRÁ 

VENTILÁCIA BUDOV (NAJMÄ POČAS BOHOSLUŽIEB A MEDZI NIMI). 

6. Nedáva sa znak pokoja (znak pokoja sa nahradí úklonom alebo gestom úsmevu smerom k osobám okolo 

seba) 

7. Pred rozdávaním svätého prijímania si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky 

8. Eucharistia sa podáva výlučne na ruku (a prijímateľ je povinný ju prijať pred kňazom) 

9. Dodržiavať respiračnú etiketu, nepodávať si ruky, kašľať, kýchať do vreckovky, resp. lakťového ohybu 

10. Dezinfikovanie vysokofrekvenčných kontaktných bodov v budovách (lavice, kľučky a priestory kostola) po 

každom podujatí. (uvítame pomoc dobrovoľníkov pri sanitovaní kostola) 

 

- V priestoroch, kde sa vykonávajú obrady, odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky)  

- Na bežné použitie stačí udržiavanie dobrého všeobecného štandardu bežného čistenia pomocou bežných čistiacich 
prostriedkov. 

- Odstránenie rozliatia telesných tekutín (výkaly, krv, zvratky atď.) By malo vždy zodpovedať konkrétnym vyšším 
štandardom nielen kvôli SARS-CoV-2, ale aj kvôli iným patogénom. Toto usmernenie je pre ľahšiu orientáciu 

uvedené v dodatku 2. Ak vaše vlastné čistiace prostriedky majú špecifický protokol pre rozliatie telesných tekutín, 
postupujte podľa nich. 

- Ak má niekto pozitívny test na covid-19 a ktorý používal vašu budovu za posledných 24 hodín, a vy ste si toho 
vedomí, mali by ste dôkladne vyčistiť pomocou bežných čistiacich prostriedkov. To neznamená „hlboké čistenie“, 

ktoré nie je potrebné. Podrobnejšie pokyny nájdete v poznámke pod čiarou.4 

- Riziko povrchovej kontaminácie, hoci je všeobecne nízke, je vyššie, ak je v budove dlhá doba expozície, zlé vetranie, 
vysoká priepustnosť osôb a vyššia tvorba aerosólov. Zmiernenie týchto rizík znižuje riziko. 

-  

ZMENY V PLATNOSTI : 

 KAPACITA KOSTOLA, KTORÁ BOLA STANOVENÁ NA 35 OSÔB NA JEDNU BOHOSLUŽBU, SA ROZŠIRUJE 

PODĽA MOŽNOSTÍ CHRÁMU PRI ZACHOVANÍ MINIMÁLNEHO ROZOSTUPU 1 METER (MAXIMÁLNE 3 ĽUDIA 
DO LAVICE) 

 PRED SV.OMŠOU ALEBO PO SV.OMŠI JE MOŽNÉ MAŤ POBOŽNOSŤ 

 JE MOŽNÝ SPEV SPEVOKOLU A MALI BY MAŤ PREKRYTÉ ÚSTA, POKIAĽ SPIEVAJÚ SPOLU V ÚZKEJ 

SKUPINE  

 JE MOŽNÉ POUŽÍVANIE TOALIET VÝLUČNE V CHURCH HALL 

 JE MOŽNÉ VYUŽITIE CHURCH HALL NA OBČERSTVENIE PRI ZACHOVANÍ NARIADENÍ O BEZPEČNOSTI A 
LIMITOVANÍ PRENOSU NÁKAZY (NUTNÁ OBSLUHA DOBROVOĽNÍKA PRI ZARIADENIACH POSKYTUJÚCICH 

OBČERSTVENIE) 
  

     Londýn, revidované 15. júla 2021 

      Rev. Tibor Borovský     

                duchovný správca SCM v Londýne  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 4 https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-decontamination-in-non-healthcare-settings/covid-19- dekontaminácia-v iných ako zdravotníckych zariadeniach  
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KATECHIZMUS KATOLÍCKEJ CIRKVI 
 

... pokračovanie ... 

PRVÁ ČASŤ VYZNANIE VIERY  

PRVÝ ODDIEL „VERÍM“ – „VERÍME“  

DRUHÝ ODDIEL – VYZNANIE KRESŤANSKEJ VIERY 

 

SYMBOLY VIERY  

 

185 Kto hovorí „Verím“, hovorí: „Súhlasím s tým, čo my veríme.“ Spoločenstvo 
vo viere potrebuje spoločnú reč viery,(171, 949) ktorá je pre všetkých 
normatívna a spája ich v tom istom vyznaní viery.  
 

186 Apoštolská Cirkev už od začiatku vyjadrovala a odovzdávala svoju vieru v 
krátkych formulách, ktoré boli normatívne pre všetkých. Ale Cirkev už veľmi 
skoro chcela aj zhromaždiť podstatné prvky svojej viery do organických a 
členených súhrnov, ktoré boli určené predovšetkým kandidátom krstu:  
„Súhrn viery nebol zostavený tak, aby sa páčil ľuďom, ale z celého Písma boli 
vybraté najhlavnejšie prvky, ktoré tvoria jediné a úplné učenie viery. A tak ako 
horčičné semeno skrýva v malom zrnku veľa konárov, aj tento súhrn viery 
obsahuje v niekoľkých slovách všetko náboženské poznanie, ktoré sa nachádza 
tak v Starom, ako aj v Novom zákone.“  
 
187 Tieto súhrny viery sa volajú „vyznania viery“, lebo zhŕňajú vieru, ktorú 
vyznávajú kresťania. Volajú sa aj „Krédo“, lebo v latinčine sa zvyčajne začínajú 
slovom Credo („Verím“). A volajú sa aj „symboly viery“. 
 
188 Grécke slovo symbolon znamenalo polovicu rozlomenej veci (napríklad 
pečate), ktorá slúžila ako poznávací znak. Rozlomené časti sa prikladali k sebe, 
aby sa overila totožnosť nositeľa. „Symbol viery“ je teda poznávacím znakom i 
znakom spoločenstva medzi veriacimi. Slovo symbolon neskôr označovalo 
kompendium, zbierku alebo súhrn. „Symbol viery“ je súhrn hlavných právd 
viery. Preto je prvým a základným orientačným bodom katechézy.  
 
189 Prvé „vyznanie viery“ sa robí pri krste.(1237) „Vyznanie viery“ je 

predovšetkým krstným vyznaním viery.(232) Pretože sa krst udeľuje „v mene 
Otca i Syna i Ducha Svätého“ (Mt 28,19), pravdy viery vyznávané pri krste sa 
členia podľa ich vzťahu k trom osobám Najsvätejšej Trojice.  

 
190 Symbol viery sa teda delí na tri časti „tak, že sa v prvej časti hovorí o prvej 
božskej osobe a o obdivuhodnom diele stvorenia; v druhej časti o druhej osobe 
a o tajomstve vykúpenia človeka; v tretej časti o tretej osobe, pôvodcovi a 
prameni nášho posvätenia“. To sú „tri kapitoly našej [krstnej] pečate“ (čiže 
nášho krstu).  
 
191 Symbol viery „je rozdelený na tri časti tak, že… obsahuje rôzne a veľmi 

http://www.katechizmus.sk/index.php
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=1300
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=574
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=296
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=171,%20949
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=1237
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=232
http://www.svatepismo.sk/suradnice.php?suradnice=Mt%2028,%2019
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=67
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=1300
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=1300
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=296
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vhodné výroky. Tieto výroky nazývame podľa prirovnania, ktoré často používali 
Otcovia, článkami. Lebo ako sú údy tela odlíšené článkami, ktoré ich odlišujú a 
oddeľujú, aj v tomto vyznaní viery správne a priliehavo nazývame článkom to, 
čo máme veriť odlišne a oddelene od iného.“ Podľa dávnej tradície, ktorú 
dosviedča už svätý Ambróz, je aj zvykom počítať dvanásť článkov „Vyznania 
viery“, aby sa súhrn apoštolskej viery symbolicky označoval počtom apoštolov.  
 
192 V priebehu storočí ako odpoveď na potreby rozličných období vznikali 
mnohé vyznania alebo symboly viery: symboly rôznych apoštolských a 
starobylých cirkví, Symbol „Quicumque“, nazývaný aj Atanázov, vyznania viery 
niektorých koncilov (Toledského, Lateránskeho, Lyonského, Tridentského ) 
alebo niektorých pápežov, napríklad „Fides Damasi“ alebo „Vyznanie viery 
Božieho ľudu“ napísané Pavlom VI. (1968).  
 

193 Ani jeden zo symbolov viery z rôznych období života Cirkvi nemožno 

považovať za prekonaný a zbytočný. Prostredníctvom rozličných súhrnov, ktoré 
sa z nich urobili, pomáhajú nám dnes poznať a prehĺbiť vždy predkladanú vieru. 
Zo všetkých vyznaní viery dve majú v živote Cirkvi celkom osobitné miesto:  
 
194 Apoštolské vyznanie viery (Symbol apoštolov) nazvané tak preto, že sa 
právom považuje za verné zhrnutie viery apoštolov. Je starobylým krstným 
vyznaním viery rímskej cirkvi. Jeho veľká autorita vyplýva zo skutočnosti, že 
„toto je symbol, ktorého sa drží rímska cirkev, kde sídlil Peter, prvý z apoštolov, 
a kam priniesol spoločné učenie viery“.  
 
195 Nicejsko-carihradské vyznanie viery(242, 245) má veľkú autoritu preto, že 
pochádza z prvých dvoch ekumenických koncilov (r. 325 a r. 381).(465) Ešte aj 
dnes je spoločné všetkým veľkým cirkvám Východu i Západu.  
 
196 Náš výklad viery sa bude pridržiavať Apoštolského vyznania viery, ktoré v 
istom zmysle predstavuje „najstarší rímsky katechizmus“. Výklad však budeme 
stále dopĺňať odkazmi na Nicejsko-carihradské vyznanie viery, ktoré je v 
mnohých bodoch vyjadrené rozvinutejšie a podrobnejšie.  
 
197 Vyznanie našej viery,(1064) ktorá dáva život, prijímame tak ako v deň 
nášho krstu, keď celý náš život bol zverený „tomu učeniu“ (Rim 6,17). 
Vyslovovať s vierou Vyznanie viery znamená vstúpiť do spoločenstva s Bohom 
Otcom, Synom a Duchom Svätým, ako aj do spoločenstva s celou Cirkvou, ktorá 
nám odovzdáva vieru a v ktorej lone veríme:  
„Symbol [viery] je duchovnou pečaťou…(1274) je rozjímaním nášho srdca a 
akoby stále prítomnou strážou; je bezpochyby pokladom našej duše.“ 

 

PRVÁ KAPITOLA VERÍM V BOHA OTCA  

 

DRUHÁ KAPITOLA VERÍM V JEŽIŠA KRISTA, JEDNORODENÉHO BOŽIEHO SYNA  
 

TRETIA KAPITOLA VERÍM V DUCHA SVÄTÉHO  

 

http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=242,%20245
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=465
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=1064
http://www.svatepismo.sk/suradnice.php?suradnice=Rim%206,%2017
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getp&pstring=1274
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=306
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=575
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getk&kid=938
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=306
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=575
http://www.katechizmus.sk/index.php?action=getfullk&kid=938
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REGISTRÁCIA ČLENA SCM 

Od 1. adventnej nedele roku 2014 je spustená registrácia členov misie.  
Prečo je vhodné, správne a potrebné sa registrovať, sa môžete dočítať na 
webstránke SCM alebo v letáku umiestnenom na stolíku vzadu v kostole. 
Registrovať sa môžete online cez webstránku SCM. 

O radu pri vyplňovaní sa môžete obrátiť na členov Farskej rady (Jarmila 
Antoničová, Daniela Brachová, Vladimír Marko). 
 

PODPORA SCM V ROKU 2021 
 

Existencia a všetky aktivity Slovenskej katolíckej misie je možné uskutočniť iba 

vďaka dobrovoľníckej práci členov komunity a finančným príspevkom 
veriacich. Misiu môžete podporiť pravidelne prostredníctvom trvalých 
príkazov alebo tiež jednorazovými darmi.  Navyše, Váš príspevok bude mať 

aj charitatívny rozmer, keďže naša misia pravidelne vyčleňuje zo svojich 
príjmov sumu na podporu sociálnych projektov na Slovensku.  
Vo Veľkej Británii je odluka Cirkvi od štátu, a preto existencia a činnosť SCM je 
hradená výhradne z milodarov veriacich, donorov a sponzorov. Slovenská 
katolícka misia v Londýne existuje, poskytuje a vykonáva všetky svoje 
pastorálne, duchovné a sviatostné služby ako aj kultúrne a sociálne podujatia 
a pomoc na základe dobrovoľných finančných príspevkov svojich veriacich 
a členov SCM.  
SCM nie je dotovaná slovenskou Cirkvou (KBS) či anglickou Cirkvou 
(arcidiecéza Westminster) a ani Vatikánom. 
Rovnako pre jej plnohodnotné naplnenie poslania je potreba dobrovoľníkov, bez 
ktorých misijná činnosť je výrazne obmedzená.  
 
Farská rada sa poteší návrhom takýchto projektov, ktoré si zaslúžia podporu. 
Ďakujeme za Vašu podporu pre pastoračnú starostlivosť a službu Slovenskej 
katolíckej misie v Londýne. 
Prajeme vám veľa požehnaných dní v Anglicku. 
 
Číslo účtu  (pre jednorázové alebo trvalé platobné príkazy) : 
HSBC Plc Bank 
Account holder:     WRCDT – Slovak Chaplaincy 
Sort code:              40-05-20 
Account number:  91755226 

alebo IBAN:  GB18HBUK40052091755226  
SWIFT code: HBUKGB4107J 

Do správy pre prijímateľa uveďte:  Support of SCM 

 

SCM je súčasťou Charity of WESTMINSTER No.233699. 
 

BUĎ VEĽKORYSÝ A ŠTEDRÝ K NEJ I HRDÝ NA SEBA SAMÉHO. 
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SUVENÍRY SCM 
 

Suveníry s erbom Slovenskej katolíckej misie v Londýne (SCM) si 
môžete pozrieť v zadnej časti kostola vo vitríne. Ich zakúpením 
môžete získať milú pamiatku, resp. jedinečný suvenír pre svojich 
blízkych, a zároveň podporiť pastoračnú službu a činnosť SCM. 
K dispozícii sú aj pohľadnice. Akýkoľvek suvenír si môžete vyžiadať 
u kostolníkov alebo dobrovoľníkov rozdávajúcich nedeľné oznamy 
pri dverách kostola. 
Veríme, že každý suvenír bude príjemnou, radostnou a trvalou 
pamiatkou a spomienkou na návštevu, prítomnosť a podporu SCM 
v Londýne. 

 
 

 
 

MILODARY 
 

Milodary poskytnuté SCM v nedeľu 18/07/2021 
zbierka - £ 51.13 
GA obálky - £ 15.00 
 
Svätá omša o 13.00 hod. každú prvú nedeľu 
v mesiaci je obetovaná za všetkých pravidelných 
a stálych dobrodincov a podporovateľov SCM.  
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Dnes po svätej omši Vás pozývame na kávu a čaj do Church Hall. 

Church Hall je otvorená do 16.00 hod. 
 

Žiadame všetkých hostí a užívateľov Church Hall, aby rešpektovali všetky pokyny a nariadenia 
súvisiace s opatreniami proti šíreniu koronavírusu COVID-19. 

 
Pokyny súvisiace s prítomnosťou v Church Hall a jej užívaním: 
- Za dodržiavanie nasledovných pokynov a poriadok v Church Hall je plne zodpovedná osoba 

(dobrovoľník) poverená duchovným správcom SCM  

- Všetci hostia a užívatelia Church Hall sú povinní dodržiavať a rešpektovať tieto pokyny 

a usmernenia poverenej osoby (dobrovoľníka) 

- hostia a užívatelia majú k dispozícii dezinfekčný prostriedok na dezinfikovanie rúk pri 

vchode do Church Hall, na toaletách a stole pri potravinách 

- tí, ktorí budú SEDIEŤ ZA STOLOM, NEMUSIA MAŤ NASADENÉ RÚŠKA NA TVÁRI 

- tí, ktorí sa budú ROZPRÁVAŤ V STOJI, SÚ POVINNÍ MAŤ NASADENÉ RÚŠKA NA TVÁRI 

- OBČERSTVENIE PRIPRAVUJE A VYDÁVA IBA POVERENÁ OSOBA  

(nie je dovolená samoobsluha) 

- KUCHYNKA JE PRÍSTUPNÁ IBA PRE POVERENÚ OSOBU.  

Nechajte sa poverenou osobou obslúžiť, ak niečo potrebujete z kuchynky 

- ZATVÁRAŤ ZA SEBOU DVERE DO CHURCH HALL  

(aby tí, ktorí sa chcú modliť v kostole, boli čo najmenej rušení) 

- POŽÍVANIE ALKOHOLU V CHURCH HALL NIE JE DOVOLENÉ !!! 

- zanechať po sebe čistý stôl – odpadky dať do koša 

- Za kávu a čaj uvítame príspevok 50 pence/pohár, aby sme mohli uhradiť náklady spojené 

s nákupom tovaru a skvalitňovať ponuku a sortiment poskytovaných nápojov so všetkými 

doplnkami 

 

 

ZABLAHOŽELAJ K MENINÁM 
 

Nezabudni zavolať alebo napísať a zablahoželať svojim rodičom, deťom, manželovi, 
manželke, priateľom, priateľkám, známym, chorým, kňazom, susedom, kolegom, ktorí 
v tomto týždni oslavujú svoje meniny 
 

25.07. – Jakub 

26.07. – Anna, Hana 
27.07. – Božena 
28.07. – Krištof 
29.07. – Marta 

30.07. – Libuša 
31.07. – Ignác 
01.08. – Božidara 
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